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letní měsíce máme úspěšně 
za sebou a já věřím, že jste je 
strávili podle vašich představ. 
Před sebou máme naopak 
období roku pro každého or-
ganizovaného chovatele nej-
náročnější, protože ho čeká 
řada výstav. Probíhají ještě 
výstavy pod širým nebem, 

pak v krytých prostorách a třetí listopadový víkend 
vše vyvrcholí celostátní výstavou v Lysé nad Labem. 
Rád bych vás všechny na tento chovatelský svátek 
pozval. Ústřední výbor si dal už zkraje tohoto roku 
za cíl, aby se zde prezentovaly všechny odbornosti, 
které jsou v rámci ČSCH sdruženy. Vidět tak bude-

me moci ukázky ušlechtilých koček, morčat a jiných 
drobných hlodavců, exotického ptactva, nutrií a sa-
mozřejmě nejsilnější zastoupení budou jistě mít ex-
pozice králíků, drůbeže a okrasných holubů. Cho-
vatelé, kteří to mají do Lysé „z ruky“ pak mohou 
využít některé ze dvou svozových tras, kterými se 
dopravují výstavní exponáty na místo konání. No-
vinkou je i možnost zakoupení vstupenky předem, 
či možnost zakoupení vstupenky na všechny vý-
stavní dny. A mimo všech obvyklých a zavedených 
„standardů“ je pro letošní rok připraven i druhý roč-
ník meziokresní soutěže Mistrovství České republi-
ky v chovatelství. Takže věřím, že se tam společně 
potkáme ☺ 

Ing. MIROSLAV KROFT, předseda ÚV ČSC H

Vážení přátelé,
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